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500 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Την Τετάρτη 27/2 σε συνάντηση του Προεδρείου του ΣΥΕΤΕ με τον Διοικητή της ΕΤΕ κ. Θ. 
Καρατζά, τον Υποδιοικητή κ. Θ. Πανταλάκη και τον Προσωπάρχη κ. Θ. Πλιάκο, η Διοίκηση 
απεδέχθη το αίτημα του Συλλόγου μας για πραγματοποίηση Δημόσιου Διαγωνισμού για 
την πρόσληψη 500 υπαλλήλων αποκλειστικά για το Δίκτυο της Τράπεζας. 

Οι 300 πρώτοι επιτυχόντες θα προσληφθούν στην Τράπεζα το 2002 και οι άλλοι 200 το 
2003. 

Οι λεπτομέρειες για την προκήρυξη του Διαγωνισμού θα συζητηθούν στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού που θα συστήσει η Τράπεζα και στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι 
του ΣΥΕΤΕ. 

Οι διαδικασίες για την προετοιμασία του Διαγωνισμού θα ξεκινήσουν αμέσως. 

Με νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό. 

O ΣΥΕΤΕ ήδη από τον Μάιο του 2001 είχε επισημάνει την έλλειψη προσωπικού και στη 
συνάντηση της 7.6.2001 η Διοίκηση είχε δεσμευθεί να προχωρήσει σε Πανελλαδικό 
Διαγωνισμό. 

Η απόφαση για την συγχώνευση ΕΤΕ - ALPHA και οι διεργασίες που ακολούθησαν 
απετέλεσαν τροχοπέδη στην παραπάνω απόφαση. 

Μετά την αποτυχία της συγχώνευσης επανήλθαμε στο αίτημά μας καθώς η ενίσχυση του 
Δικτύου με προσωπικό αποτελεί για το Σύλλογό μας θέμα ύψιστης προτεραιότητας. 

Το Δίκτυο αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Εθνικής Τράπεζας απέναντι στον 
ανταγωνισμό των άλλων Τραπεζών και ο ρόλος του ήταν και παραμένει 
αναντικατάστατος στην πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης της ΕΤΕ. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Ο ΣΥΕΤΕ πιστεύουμε ότι ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εργαζόμενων του Δικτύου και 
πέτυχε – παρά τις ενστάσεις της Διοίκησης – να προγραμματισθούν οι παραπάνω 
προσλήψεις. 



Σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι γύρω από τον ΣΥΕΤΕ προκειμένου με 
υπευθυνότητα και αγωνιστικότητα να επιτύχουμε την υλοποίηση και των άλλων 
αιτημάτων που έχει θέσει ο Σύλλογός μας. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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